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H4 - TU/e CAMPUS
• Fontys Hogeschool Automotive

CAMPUS RACHELSMOLEN
R1

• F ontys Hogeschool Toegepaste 
Natuurwetenschappen
• Fontys Hogeschool Engineering
• Fontys Hogeschool Automotive
• Fontys Hogeschool Bedrijfs-
management, Educatie en Techniek

R1

• Fontys Hogeschool ICT

2020

Contact
E. campusrachelsmolen@fontys.nl
T. 08850-82000

Nieuwbouw

2020 - 2024

S1 - TU/e CAMPUS
•
•
•
•
•

Dienst Studentenvoorzieningen
Dienst Personeel en Organisatie
Dienst IT
Dienst Financiën
Dienst Huisvesting en Facilitaire zaken

S3 - TU/e CAMPUS
• Fontys Hogeschool Pedagogiek
• Fontys Hogeschool Kind en Educatie
• Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO)

Ds.Th. Fliednerstraat (TF)
•
•
•
•

Fontys Paramedische Hogeschool
Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
Fontys Hogeschool Sociale Studies
Dienst Onderwijs en Onderzoek

De Witte Dame
• F ontys Hogeschool HRM en Psychologie
• Minor Taal en Cultuur van Fontys Lerarenopleiding Sittard

April 2017

“In 2024 hebben we onze
campus grootschalig
gemoderniseerd, een
vergaande integratie
met het werkveld bereikt
en leveren we onze
studenten daardoor een
veel modernere, leefbare
onderwijsomgeving.
Dat is waar het allemaal
om draait.”

R4

R5

R1
FASE 2
R1

Megaverhuizing
Daarna start vanaf 2020 de tweede fase op campus Rachelsmolen: het slopen of grondig verbouwen van
R1, zodat de Fontys hogescholen en ondersteunende diensten die nu nog elders in Eindhoven gehuisvest
zijn, dáár een plek kunnen krijgen. “We willen alles zo veel mogelijk bij elkaar hebben. Dat gaat nu
dus ook gebeuren.” Met uitzondering van de Sporthogeschool. En het techniekcluster dat natuurlijk op
het TU/e-terrein blijft.

R3
FASE 1
NIEUWBOUW EN
INRICHTING TERREIN

Tussendoor, in 2019, verhuist een viertal Fontys-instituten naar het TU/e-terrein. De hogescholen die van
Rachelsmolen verdwijnen zijn Engineering, Automotive, Toegepaste Natuurwetenschappen en Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Zij vinden nieuw onderdak aan De Rondom in het gebouw waar nu nog
TNO gehuisvest is. Dan zit al het techniekonderwijs mooi bij elkaar. De hogescholen integreren dan fysiek met
de TU/e, door op één en hetzelfde terrein te zitten.

FASE 1
PARKEERGARAGE

De plannen voor campus Rachelsmolen worden in twee fases uitgevoerd, tot 2024.

Fontys investeert de komende zeven jaar flink in huisvesting.
Het belangrijkste motief achter alle bouw- en verhuisplannen
is het onderwijs meer toekomstbestendig te maken.

Hans Nederlof,
lid van het College van Bestuur

“Het is niet zo dat de huidige Fontys-gebouwen technisch niet
meer in orde zijn. Maar functioneel is een heel ander verhaal: met
een aantal van deze gebouwen kunnen en willen we de toekomst
niet in.” Hans Nederlof, lid van het College van Bestuur, heeft bijna
een dagtaak aan de planning van alle bouwplannen.
Onderwijs in ontwikkeling
“Het is vooral ook een onderwijsverhaal. Digitalisering,
personalisering, flexibilisering, blended learning: het zijn allemaal
onderwijsontwikkelingen met grote gevolgen. Ook de didactiek
verandert daardoor. En dan is er nog de toenemende integratie van
onderwijs, praktijkgericht onderzoek en het werkveld. Dat vraagt
om andere benaderingen, ook in huisvesting. Daarom willen wij
een andere omgeving, een andere energie creëren.”
Techniekcluster
De eerste stappen worden gezet op de Eindhovense campus aan
de Rachelsmolen. Het begint met de bouw van een bovengrondse
parkeergarage die volgend jaar af moet zijn. Dat is nodig omdat
vervolgens op het huidige parkeerterrein een nieuw gebouw wordt
neergezet. Dat wordt vanaf 2020 het nieuwe onderkomen van de
hogeschool ICT.

APR-MEI
2017

Start bestemmingsplanprocedure: openbare 
bekendmaking ontwerp bestemmingsplan.

MEI-JUN
2017

Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan. 
Mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken 
(6 weken lang).

MEI 2017
FEBR 2018
NAJAAR
2017
VOORJAAR
2018

Ontwerpen nieuwbouw en parkeergarage.

Tweede inloopbijeenkomst over de voortgang.

Ter visie legging omgevingsvergunning.

ZOMER
2018

Bouw bovengrondse parkeergarage.
(FASE 1)

ZOMER
2019

Techniekonderwijs (R1) verhuist 
naar TU/e campus.

OKT 2018
AUG 2020

Nieuwbouw + inrichting terrein.
(FASE 1)

2020
2024

Aanpak locatie R1
(FASE 2)

Toekomstbestendig

onderwijs
creëren

